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PORTUGUÊS 
 

QUESTÃO 01 

 
 
Assinale a afirmativa correta sobre a expressão “comer asfalto”: 
 
A) Está sendo usada no sentido denotativo; 
B) Está sendo usada no sentido literal; 
C) Está sendo usada no sentido conotativo; 
D) Está sendo usada como expressão ambígua; 
E) Está sendo usada de maneira incoerente com o contexto. 
 

QUESTÃO 02 
 

 
 
O emprego incorreto da crase justifica-se pelo fato 
 
A) De não haver nenhum verbo exigindo a preposição; 
B) De o verbo antecedente exigir outra preposição; 
C) De o verbo quilômetro ser intransitivo, por isso não 

exige preposição; 
D) De as palavras sest/senat não exigirem preposição; 
E) De a palavra quilômetro ser masculina e, por isso, não 

admite crase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observe a imagem para responder às questões 03 e 
04 
 

 
 

QUESTÃO 03 

A estratégia de convencimento pretendida pelo outdoor 
é pautada em qual figura de linguagem? 
 
A) Na metáfora; 
B) Na ironia; 
C) No pleonasmo; 
D) Na hipérbole; 
E) No eufemismo. 
 

QUESTÃO 04 

No enunciado “Dirigir e beber é suicídio. Não brinque no 
trânsito” o ponto poderia ser substituído, mantendo a 
relação semântica entre as orações, pelo conectivo: 
 
A) Todavia; 
B) Mas também; 
C) Pois; 
D) No entanto; 
E) Por isso. 
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QUESTÃO 05 

Leia a charge e julgue as assertivas que seguem: 
 

 
 
I. O uso dos pronomes demonstrativos foge à variedade 

padrão; 
II. O verbo esquecer, nesse caso, é transitivo indireto; 
III. O humor da charge baseia-se, principalmente, na 

utilização de palavras antônimas. 
 
Estão corretas: 
 
A) Apenas I e II; 
B) Apenas I; 
C) Apenas III; 
D) Apenas I e III; 
E) Todas. 
 
Texto para as questões 06 e 07: 
 
Pai não entende nada 
 
- Um biquíni novo? 
- É, pai. 
- Você comprou um ano passado! 
- Não serve mais, pai. Eu cresci. 
- Como não serve? No ano passado você tinha 14 anos, 
este ano tem 15. Não cresceu tanto assim. 
- Não serve, pai. 
- Está bem, está bem. Toma o dinheiro. Compra um 
biquíni maior. 
- Maior não, pai. Menor. 
Aquele pai, também, não entendia nada. 

Luís Fernando Veríssimo. Festa de criança. São Paulo, Ática, 
2000. 

 

QUESTÃO 06 

 
A) Uma crônica; 
B) Um poema; 
C) Uma canção; 
D) Um bilhete; 
E) Uma peça teatral. 
 
 

QUESTÃO 07 

De acordo com as normas gramaticais de acentuação 
gráfica e separação silábica das palavras presentes no 
texto, julgue as afirmativas a seguir: 
 
I. A palavra biquíni recebe acento por ser paroxítona 

terminada em i; 
II. As palavras passado e cresceu, quando separadas, 

permanecem com seus respectivos dígrafos em uma 
mesma sílaba; 

III. Com excessão da palavra biquíni, todas as outras 
palavras acentuadas no texto são oxítonas; 

IV. Há no texto dois adjetivos antônimos. 
 
Estão corretas: 
 
A) Apenas I e II; 
B) Apenas II e III; 
C) Apenas I e IV; 
D) Apenas IV; 
E) Apenas III. 
 

QUESTÃO 08 

 

 
 
Além de mocreia, que não recebe mais acento pelo 
motivo explicado pela personagem, há uma explicação 
correta para as mudanças do novo acordo ortográfico 
em: 
 
A) Heroi, que também perdeu o acento pelo mesmo 

motivo de mocreia; 
B) Para se diferenciará pelo contexto, pois o acento 

diferencial não existe mais; 
C) Palavras com trema foram extintas, pois esse sinal não 

existe mais em nenhuma ocasião; 
D) Chapeu, pois o acento do ditongo aberto éu não existe 

mais; 
E) Microondas, pois o hífen também foi abolido. 
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QUESTÃO 09 

Em se tratando das correspondências oficiais, todas as 
alternativas estão corretas, exceto: 
 
A) O relatório corresponde a uma exposição 

circunstanciada sobre atividades em função do cargo 
exercido; 

B) O memorando é utilizado para encaminhar atos, 
propostas, pedidos aos chefes dos poderes públicos; 

C) A redação oficial deve caracterizar-se pela 
impessoalidade, uso do padrão culto de linguagem, 
clareza, concisão, formalidade e uniformidade; 

D) O ofício é o registro em que se relatam os assuntos de 
uma reunião, assembleia ou convenção; 

E) As correspondências oficiais são utilizadas pelo poder 
público. 

 

QUESTÃO 10 

O amor e a loucura 
 
No Amor tudo é mistério: suas flechas e sua aljava, sua 
chama e sua infância eterna. 
Mas por que o amor é cego?  
Aconteceu que num certo dia o Amor e a Loucura 
brincavam juntos. Aquele ainda não era cego. Surgiu 
entre eles um desentendimento qualquer. Pretendeu 
então o Amor que se reunisse para tratar do assunto o 
conselho dos deuses. Mas a Loucura, impaciente, deu-lhe 
uma pancada tão violenta que lhe privou da visão. 
Vênus, mãe e mulher, pôs-se a clamar por vingança, aos 
gritos. E diante de Júpiter, Nêmesis – a deusa da vingança 
– e de todos os juízes do inferno, Vênus exigiu que aquele 
crime fosse reparado. Seu filho não podia ficar cego. 
Depois de estudar detalhadamente o caso, a sentença do 
Supremo Tribunal Celeste consistiu em condenar a 
Loucura a servir de guia ao Amor. 

(In: Flávio Moreira da Costa, org. Os melhores contos de 
loucura. Rio de Janeiro: Ediouro, 2007. P. 17-8) 

 
Após a leitura do texto de La Fontaine, considere as 
seguintes afirmações: 
 
I. As palavras Loucura e Amor são personagens da 

história, por isso são grafadas com iniciais 
maiúsculas, como todo nome próprio; 

II. A estrutura do texto pertence ao gênero textual 
fábula e, portanto, poderia apresentar o seguinte 
ensinamento: “o amor, além de cego, é guiado pela 
loucura.”; 

III. Amor e loucura são adjetivos abstratos; 
IV. No trecho “Vênus exigiu que aquele crime fosse 

reparado.” Há um período composto por 
subordinação. 

 
Estão corretas: 
 
A) Apenas I e III; 
B) Apenas I, II e III; 
C) Apenas I; 
D) Apenas I, II e IV; 
E) Todas as afirmações. 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

QUESTÃO 11 

Sabe-se que a afirmação “Meu carro é verde ou minha 
casa não é branca.” é falsa. Portanto, é verdadeira a 
afirmação: 
 
A) Se minha casa é branca então meu carro é verde; 
B) Se meu carro é verde então minha casa é branca; 
C) Se meu carro não é verde então minha casa não é 

branca; 
D) Meu carro é verde e minha casa é branca; 
E) Meu carro não é verde e minha casa não é branca. 
 

QUESTÃO 12 

André, Bruno, Cláudio, Davi, Érico e Fábio alugaram 6 
quartos (Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 e Q6)  lado a lado no 3° 
andar de um hotel. O número de modos diferentes de 
eles ocuparem esses 6 quartos, cada um em um quarto, 
se Cláudio não ficar no quarto Q3 nem Davi ficar no 
quarto Q4 é: 
 
A) 504; 
B) 480; 
C) 720; 
D) 264; 
E) 216. 
 

QUESTÃO 13 

Uma equipe de 10 operários de mesma produtividade 
recebeu do engenheiro a tarefa de construir um muro em 
15 dias trabalhando 8 horas por dia. 10 dias após do 
início da obra 2 operários foram demitidos e a obra teve 
de ser tocada pelos operários restantes. Para que a tarefa 
seja realizada no prazo previsto a jornada diária de 
trabalho dos operários restantes deve ser alterada para: 
 
A) 12 horas; 
B) 7 horas; 
C) 6 horas; 
D) 11 horas; 
E) 10 horas. 
 

QUESTÃO 14 

Três amigos montaram uma empresa e se tornaram 
sócios. Alberto investiu R$ 20.000,00, Benevides investiu 
R$ 15.000,00 e Carvalho investiu R$ R$ 25.000,00. 
Combinaram que todo lucro seria dividido em partes 
diretamente proporcionais às quantias investidas e todo 
prejuízo seria dividido em partes inversamente 
proporcionais às quantias investidas. Se a empresa, num 
dado mês deu prejuízo de R$ 2.350,00, a parte desse 
prejuízo que cabe a Carvalho é: 
 
A) R$ 750,00; 
B) R$ 680,00; 
C) R$ 600,00; 
D) R$ 580,00; 
E) R$ 400,00. 
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QUESTÃO 15 

Numa segunda-feira Dona Fátima descobre que um de 
seus filhos não foi à escola naquele dia. Chamou-os e 
perguntou qual deles não havia ido à escola naquele dia e 
eles responderam: 
 
Paulo: “Eu fui.” 
José: “Paulo está falando a verdade.” 
Pedro: “Carlos não foi à escola.” 
João: Pedro está mentindo.” 
Carlos: “João não foi à escola.” 
 
Se apenas um dos 5 filhos de Dona Fátima está mentindo 
e os outros 4 estão falando a verdade, podemos afirmar, 
baseados nas respostas dos filhos, que aquele que não foi 
à escola naquele dia foi: 
 
A) Paulo; 
B) José; 
C) Pedro; 
D) João; 
E) Carlos. 
 

ATUALIDADES 
 

QUESTÃO 16 

Na primeira quinzena de Novembro/2012, o governo 
federal lançou o Pacto Nacional de Alfabetização na 
Idade Certa, o PNAIC. Ele pretende transformar uma 
situação preocupante: metade das crianças brasileiras de 
até 8 anos não sabe ler ou escrever adequadamente. 
Sobre o PNAIC é CORRETO afirmar: 
 
A) Ele estabeleceu como prioridade a alfabetização de 

todos os alunos da escola privada e, graças a uma 
incomum cooperação entre os municípios e o governo 
estadual; 

B)  É um programa de cooperação entre Governo do 
Estado e municípios cearenses com a finalidade de 
apoiar os municípios para alfabetizar os alunos da 
rede pública de ensino até o final do segundo ano do 
ensino fundamental; 

C) É inspirado em um programa de alfabetização 
cearense, o PAIC, ou Programa de Alfabetização na 
Idade Certa; 

D) Um dos eixos principais de atuação do PNAIC objetiva 
oferecer assessoria técnico-pedagógica aos 
municípios no sentido de promover a implementação 
e implantação de propostas didáticas de alfabetização 
eficientes, que garantam a alfabetização das crianças 
matriculadas na rede pública e privada de ensino até o 
2º ano do Ensino Fundamental; 

E) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 17 

Sobre a Copa do Mundo de 2014, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
 
A) Apenas cinco cidades das cinco regiões do Brasil 

receberão jogos da Copa do Mundo em 2014; 
B) Para o Brasil, a Copa de 2014 é a oportunidade de o 

país dar um salto de modernização e apresentar não 
só sua capacidade de organização, como também força 
econômica para captar investimentos e os muitos 
atrativos que podem transformar o país em um dos 
mais importantes destinos turísticos do mundo a 
partir de um futuro próximo; 

C) O Castelão, estádio da Copa 2014 com as obras mais 
avançadas, já tem previsto o seu primeiro jogo oficial 
no dia 20 de janeiro, na abertura da Copa do Nordeste 
de 2013; 

D) A Cidade Maravilhosa, como é conhecida o Rio de 
Janeiro, será o palco da finalíssima do Mundial. Os 
cariocas também se preparam para a Olimpíada de 
2016; 

E) A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) é a 
entidade que organiza o futebol brasileiro, com as 27 
federações estaduais vinculadas. A entidade, com sede 
no Rio de Janeiro, organiza o Campeonato Brasileiro 
de futebol e também é responsável pelos torneios de 
futebol feminino do país. 

 

QUESTÃO 18 

Analise as afirmações abaixo relacionadas à usina 
hidrelétrica de Belo Monte (Fonte Wikipédia): 
 
I. A Usina Hidrelétrica de Belo Monte é uma central 

hidrelétrica que está sendo construída no Rio Xingu, 
no estado brasileiro do Pará, nas proximidades da 
cidade de Altamira; 

II. Desde seu início, o projeto de Belo Monte encontrou 
forte oposição de ambientalistas brasileiros e 
internacionais e de algumas comunidades indígenas 
locais. Essa pressão levou a sucessivas reduções do 
escopo do projeto, que originalmente previa outras 
barragens rio acima e uma área alagada total muito 
maior. Em 2008, o CNPE decidiu que Belo Monte será 
a única usina hidrelétrica do Rio Xingu; 

III. O movimento contrário à obra, encabeçado por 
ambientalistas e acadêmicos, defende que a 
construção da hidrelétrica irá provocar a alteração do 
regime de escoamento do rio, com redução do fluxo 
de água, afetando a flora e fauna locais e introduzindo 
diversos impactos socioeconômicos. 

 
Estão CORRETAS as afirmações: 
 
A) Apenas I e II; 
B) Apenas I e III; 
C) Apenas II e III; 
D) I, II e III; 
E) Todas as afirmações estão incorretas. 
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QUESTÃO 19 

Assinale a única opção INCORRETA: 
 
A) O Tribunal de Contas dos Municípios – TCM do Estado 

do Ceará atualmente é presidido pelo Conselheiro 
Manoel Beserra Veras; 

B) Cid Ferreira Gomes, atual governador do Estado do 
Ceará, nasceu em Sobral, Região Norte do Ceará. Já foi 
deputado estadual e exerceu o cargo de primeiro-
secretário da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa. 
Sua primeira experiência em cargos do poder 
executivo deu-se com a eleição para governar o 
Estado; 

C) A Assembleia Legislativa do Ceará é composta por 46 
deputados eleitos pelo voto direto da população. Cabe 
ao Poder a tarefa de legislar, ou seja, transformar em 
leis as demandas da sociedade; cobrar a aplicação 
dessas medidas e fiscalizar de forma permanente a 
aplicação do recursos públicos por parte do Governo e 
demais órgãos da administração. Atualmente é 
presidida pelo Deputado Roberto Cláudio, eleito 
prefeito de Fortaleza; 

D) O Tribunal de Contas do Estado, TCE-CE é constituído 
por sete conselheiros escolhidos na forma prevista na 
Constituição Estadual, nomeados pelo Governador do 
Estado e tomam posse em sessão especial do Tribunal 
Pleno. Atualmente, é presidido pelo Conselheiro 
Valdomiro Távora; 

E) O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará é o órgão do 
Poder Judiciário com jurisdição em todo o território 
estadual para decidir, em Segunda Instância, todas as 
questões relativas à Justiça. Atualmente é presidido 
pelo Des. José Arísio Lopes da Costa. 

 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 20 

O Poder Executivo tem a função de governar o povo e 
administrar os interesses públicos, de acordo as leis 
previstas na Constituição Federal. No Brasil, País que 
adota o regime presidencialista, o líder do Poder 
Executivo é o Presidente da República, que tem o papel 
de chefe de Estado e de governo. O Presidente é eleito 
democraticamente para mandato com duração de quatro 
anos e possibilidade de uma reeleição consecutiva para 
igual período. Assinale a ÚNICA OPÇÃO INCORRETA 
sobre a Presidência da República de nosso país: 
 
A) Atualmente a estrutura de governo é formada por 30 

(trinta) órgãos entre ministérios e outros com status 
de ministério; 

B) Dentre os vários órgãos com status de ministério 
podem ser citados o Banco Central do Brasil, a 
Controladoria Geral da União e a Secretaria de 
Relações Institucionais; 

C) O Palácio do Planalto é a sede do Poder Executivo 
Federal, local onde está o Gabinete Presidencial do 
Brasil, enquanto o Palácio da Alvorada, projetado por 
Oscar Niemeyer, abriga a residência oficial do 
Presidente da República; 

D) Os símbolos e hinos são manifestações gráficas e 
musicais, de importante valor histórico, criadas para 
transmitir o sentimento de união nacional e mostrar a 
soberania do país. Segundo a Constituição, os quatro 
símbolos oficiais da República Federativa do Brasil 
são a Bandeira Nacional, o Hino Nacional, o Brasão da 
República e o Selo Nacional; 

E) Michel Temer é o vice-presidente da República do 
Brasil eleito, em 2010, juntamente com a presidenta 
Dilma Rousseff. Reconhecido pela habilidade política, 
ocupou por três vezes a presidência da Câmara dos 
Deputados e preside, há 11 anos, o maior partido do 
país, o PMDB. Entre as principais atribuições da Vice-
Presidência está a defesa do interesse nacional em 
foros, encontros e negociações internacionais. 

 
Anotações 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 21 

Sobre os fatores de risco para câncer gástrico e sua 
fisiopatologia, afirma-se: 
 
I. Gastrite crônica de longa data superficial causada 

pela infecção crônica por H. pylori, anemia 
perniciosa, ou possivelmente uma dieta pobre em sal 
leva eventualmente a gastrite crónica atrófica e 
metaplasia intestinal; 

II. Atrofia gástrica é acompanhada por uma perda em 
massa de células parietais e, por conseguinte, uma 
redução na produção de ácido (hipocloridria ou 
acloridria), uma diminuição dos níveis de ácido 
ascórbico luminal (vitamina C), e um aumento 
compensatório na gastrina sérica, um potente indutor 
do epitélio gástrico proliferação celular; 

III. Inflamação crônica resulta em dano às células 
epiteliais com o aumento na produção de radicais 
livres, uma redução nos níveis de ácido ascórbico 
luminais, e renovação celular aumentada. 

 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) assertiva(s): 
 
A) I; 
B) I e II; 
C) I e III; 
D) II e III; 
E) I, II e III. 
 

QUESTÃO 22 

São mais comuns as perfurações de úlceras pépticas 
gástricas de: 
 
A) Parede posterior; 
B) Parede anterior; 
C) Piloro; 
D) Cárdia; 
E) Duodeno. 
 

QUESTÃO 23 

As doenças cardiovasculares (DCV) são as principais 
causas de incapacidade e morte no mundo. São fatores 
preditores de eventos isquêmicos, exceto: 
 
A) Idade; 
B) Lipoproteína de baixa densidade (LDL-c) elevada; 
C) Diabetes Melito; 
D) Triglicérides elevados; 
E) Lipoproteína de alta densidade (LDL-c) elevada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 24 

Sobre a prevenção primária de patologia cardiovascular 
afirma-se: 
 
I. Entende-se como prevenção primária a identificação 

e a intervenção nos fatores de risco, por meio de 
mudanças no estilo de vida, para prevenir doenças 
cardiovasculares em indivíduos com doença prévia; 

II. O trabalho de prevenção primária é desenvolvido por 
meio do esclarecimento da população quanto aos 
fatores de risco modificáveis; 

III. A organização de campanhas educacionais e a busca 
ativa de grupos populacionais mais sujeitos a 
desenvolver doença aterosclerótica podem se 
traduzir em importante trabalho de prevenção não só 
de coronariopatias, como também de AVC e da 
doença arterial periférica. 

 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) assertiva(s): 
 
A) I; 
B) I e II; 
C) I e III; 
D) II e III; 
E) I, II e III. 
 

QUESTÃO 25 

Entre as modificações no estilo de vida recomendadas 
para o controle da hipertensão arterial estão incluídas, 
exceto: 
 
A) Controle de peso; 
B) Redução do consumo de sal; 
C) Moderação no consumo de álcool; 
D) Exercício físico; 
E) Uso de diuréticos tiazídicos. 
 

QUESTÃO 26 

Das drogas abaixo, a melhor opção para o tratamento de 
bacteriúria assintomática no idoso é: 
 
A) Amoxicilina; 
B) Gentamicina; 
C) Penicilina Benzatina; 
D) Não se deve tratar bateriúria assintomática no idoso; 
E) Norfloxacina. 
 

QUESTÃO 27 

A anemia causada pela deficiência de vitamina B12 é 
denominada: 
 
A) Megaloblástica; 
B) Ferropriva; 
C) Falciforme; 
D) Megacariocítica; 
E) Esferocítica. 
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QUESTÃO 28 

Colecistite aguda refere-se a uma síndrome de dor no 
quadrante superior direito, febre e leucocitose associada 
à inflamação da vesícula biliar que geralmente está 
relacionado à doença do cálculo biliar. Sobre esta 
patologia, afirma-se: 
 
I. Colecistite acalculosa é clinicamente idêntica à 

colecistite aguda, mas não está associada com 
cálculos biliares, e ocorre geralmente em pacientes 
criticamente enfermos. É responsável por cerca de 10 
por cento dos casos de colecistite aguda e está 
associada com alta morbidade e mortalidade; 

II. Colecistite crônica é o termo usado pelo patologista 
para descrever a infiltração de células inflamatória 
crônica da vesícula biliar visto em histopatologia. É 
quase sempre associada com a presença de cálculos 
biliares e pensa-se ser o resultado de uma irritação 
mecânica ou ataques recorrentes de colecistite aguda 
que conduzem a fibrose e espessamento da vesícula 
biliar; 

III. Assim como na cólica biliar, o desenvolvimento de 
colecistite aguda está completamente explicado pela 
obstrução do canal cístico. 

 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) assertiva(s): 
 
A) I; 
B) I e II; 
C) I e III; 
D) II e III; 
E) I, II e III. 
 

QUESTÃO 29 

A complicação mais comum das colecistites não tratadas, 
atingindo cerca de 20% dos casos é: 
 
A) Perfuração da vesícula; 
B) Íleo paralítico; 
C) Gangrena da vesícula; 
D) Colecistite enfizematosa; 
E) Fístula colecistoentérica. 
 

QUESTÃO 30 

Dentre as drogas antiparasitárias abaixo, a de melhor 
comodidade posológica, por utilizar-se em dose única 
para o tratamento da ascaridíase é: 
 
A) Mebendazol; 
B) Metronidazol; 
C) Secnidazol; 
D) Cetoconazol; 
E) Albendazol. 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 31 

A hepatite do tipo A, endêmica em várias regiões do 
Brasil, tem transmissão: 
 
A) Fecal-oral; 
B) Por contato com secreção do paciente com doença 

ativa; 
C) Através de perdigotos; 
D) Sanguínea; 
E) Sexual. 
 

QUESTÃO 32 

Sobre o esôfago de Barret afirma-se: 
 
I. Esôfago de Barrett é a condição em que um epitélio 

escamoso estratificado que predispõe ao 
desenvolvimento de câncer substitui o epitélio 
colunar metaplásico, que normalmente reveste o 
esôfago distal; 

II. O epitélio metaplásico é adquirido como 
conseqüência de doença crônica do refluxo 
gastroesofágico (DRGE); 

III. O tratamento de pacientes com esôfago de Barrett 
envolve três componentes principais: Tratamento da 
DRGE associada, Vigilância endoscópica para detectar 
displasia e o tratamento de displasia. 

 
Está(ão) correta(s) a(s) assertiva(s): 
 
A) I; 
B) I e II; 
C) I e III; 
D) II e III; 
E) I, II e III. 
 

QUESTÃO 33 

Sangramento secundário à úlcera péptica do trato 
gastrointestinal superior é uma condição médica comum 
que resulta em elevadas morbidade e custos dos 
cuidados médicos. Enquanto a maioria dos pacientes 
com úlceras pépticas hemorrágicas vai parar de sangrar 
espontaneamente e não tem novos episódios 
hemorrágicos durante a hospitalização, um subgrupo de 
pacientes é de alto risco para hemorragia recorrente. A 
conduta imediata para pacientes com quadro de 
hemorragia digestiva alta é: 
 
A) Angiografia; 
B) Endoscopia Digestiva Alta; 
C) Balão de Sengstaken-Blackmore; 
D) Estabilização hemodinâmica; 
E) Ligadura elástica de varizes esofágicas. 
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QUESTÃO 34 

Cerca de 50% da população com diabetes não sabe que 
são portadores da doença, algumas vezes permanecendo 
não diagnosticados até que se manifestem sinais de 
complicações. Por isso, testes de rastreamento são 
indicados em indivíduos assintomáticos que apresentem 
maior risco da doença, apesar de não haver ensaios 
clínicos que documentem o benefício resultante e a 
relação custo-efetividade ser questionável. Fatores 
indicativos de maior risco são listados a seguir, exceto: 
 
A) Sobrepeso (Índice de Massa Corporal IMC >25); 
B) Idade > 40 anos; 
C) Obesidade central (cintura abdominal >102 cm para 

homens e >88 cm para mulheres, medida na altura das 
cristas ilíacas); 

D) Antecedente familiar (mãe ou pai) de diabetes; 
E) Hipertensão arterial (> 140/90 mmHg). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

QUESTÃO 35 

Sobre as metas de controle glicêmico, metabólico e cardiovascular e a periodicidade do monitoramento, em pacientes 
com diabetes tipo 2. Está incorreto o contido na alternativa: 
 

 PARÂMETRO META PERIODICIDADE 
A) Plano alimentar  Alimentação saudável 18,5<IMC<25kg/m2 ou 

perda de peso 
Verificar e orientar a cada 
consulta 
 B) Atividade física  > 30 min/d ou >1h/dia (perda/manutenção de peso) Verificar e orientar a cada 
consulta 
 C) Hemoglobina 

glicada (A1C)  
<7% A cada 3 meses até alcançar 

controle; depois, a cada 6 meses 

D) Glicemia de jejum  90-130 mg/dL Mensal 

E) Colesterol LDL  > 40 mg/dL Mensal 

 
 
 
 
 

QUESTÃO 36 

Sobre o tratamento farmacológico do diabetes tipo 2, 
pode-se afirmar que o medicamento de escolha para a 
maioria dos pacientes é: 
 
A) Glibenclamida; 
B) Metformina; 
C) Glicazida; 
D) Insulina NPH; 
E) Insulina regular. 
 
 
 
 

QUESTÃO 37 

O uso da metformina está contraindicado em todas as 
situações a seguir, exceto: 
 
A) Diabetes tipo 1; 
B) História prévia de acidose láctica; 
C) IMC > 35 kg/m2; 
D) Insuficiência renal (creatinina >1,5 mg/dl, em 

homens, e >1,4 mg/dl, em mulheres); 
E) Insuficiência hepática. 
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QUESTÃO 38 

Sobre a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) afirma-se: 
 
I. Hipertensão Arterial é definida como pressão arterial 

sistólica maior ou igual a 140 mmHg e uma pressão 
arterial diastólica maior ou igual a 90 mmHg, em 
indivíduos que não estão fazendo uso de medicação 
anti-hipertensiva; 

II. Devem-se considerar no diagnóstico da HAS, além 
dos níveis tensionais, o risco cardiovascular global 
estimado pela presença dos fatores de risco, a 
presença de lesões nos órgãos-alvo e as 
comorbidades associadas; 

III. É preciso ter cautela antes de rotular alguém como 
hipertenso, tanto pelo risco de um diagnóstico falso-
positivo, como pela repercussão na própria saúde do 
indivíduo e o custo social resultante. 

 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) assertiva(s): 
 
A) I; 
B) I e II; 
C) I e III; 
D) II e III; 
E) I, II e III. 
 

QUESTÃO 39 

Não corresponde à classe de anti-hipertensivo a que está 
associada: 
 
A) Diuréticos – Furosemida; 
B) Inibidores adrenérgicos – Propranolol; 
C) Vasodilatadores diretos – Nitroprussiato de Sódio; 
D) Antagonistas do sistema renina-angiotensina – 

Caverdilol; 
E) Bloqueadores dos canais de cálcio – Nifedipina. 
 

QUESTÃO 40 

O diagnóstico de hipotiroidismo se assenta sobre os 
testes de laboratório, devido à falta de especificidade das 
manifestações clínicas típicas. Sobre esta patologia 
afirma-se: 
 
I. Hipotiroidismo primário é caracterizado por uma 

elevada concentração de tirotrofina sérica (TSH) e 
um tiroxina sérica livre (T4) de baixa concentração; 

II. Hipotiroidismo sub-clínico é definido como uma 
concentração normal de T4 livre na presença de uma 
concentração elevada de TSH; 

III. Hipotiroidismo secundário (central) é caracterizado 
por uma baixa concentração sérica de T4 e de uma 
concentração de TSH elevada. 

 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) assertiva(s): 
 
A) I; 
B) I e II; 
C) I e III; 
D) II e III; 
E) I, II e III. 
 

QUESTÃO 41 

Os sintomas mais comuns da deficiência de hormônio da 
tireoide incluem, exceto: 
 
A) Intolerância ao frio; 
B) Ganho de peso; 
C) Diarreia; 
D) Pele seca; 
E) Mialgia. 
 

QUESTÃO 42 

A pancreatite aguda é um processo inflamatório agudo 
do pâncreas. É geralmente associada com uma dor aguda 
abdominal superior e níveis sanguíneos elevados de 
enzimas pancreáticas. A maioria dos casos está associada 
a alcoolismo ou cálculos biliares, mas os mecanismos 
patogênicos precisos não são totalmente compreendidos. 
A severidade da pancreatite aguda pode ser estimada 
através da tomografia computadorizada. Uma 
pancreatite grau C consiste de: 
 
A) Pâncreas normal compatível com pancreatite leve; 
B) Alargamento focal ou difuso da glândula, incluindo 

irregularidades de contorno e de atenuação não 
homogêneo, mas sem inflamação peripancreática; 

C) Alargamento focal ou difuso da glândula, incluindo 
irregularidades de contorno e de atenuação não 
homogêneo, mas sem inflamação peripancreática mais 
inflamação peripancreática; 

D) Alargamento focal ou difuso da glândula, incluindo 
irregularidades de contorno e de atenuação não 
homogêneo, mas sem inflamação peripancreática, 
inflamação peripancreática mais coleção única 
(abscesso); 

E) Alargamento focal ou difuso da glândula, incluindo 
irregularidades de contorno e de atenuação não 
homogêneo, mas sem inflamação peripancreática, 
inflamação peripancreática, mais duas ou mais 
coleções peripancreáticos com líquido ou gás no 
pâncreas ou retroperitônio. 

 

QUESTÃO 43 

O tratamento para um paciente com uma pancreatite 
aguda com mais de 30% de área de necrose pancreática 
pela TC ou escore de Balthazar maior ou igual a 7, teria 
como melhor opção terapêutica inicial: 
 
A) Terapia conservadora; 
B) Hidratação venosa agressiva, antibioticoterapia, 

nutrição enteral (ou parenteral, caso a nutrição 
enteral não seja tolerada); 

C) Aspiração guiada por tomografia; 
D) Cirurgia de emergência; 
E) Hemotransfusão. 
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QUESTÃO 44 

O melhor antibiótico, dos abaixo, para o tratamento da 
pancreatite aguda com 30% ou mais de necrose tecidual 
é: 
 
A) Imipenem; 
B) Ceftriaxona; 
C) Metronidazol; 
D) Ampicilina; 
E) Penicilina Cristalina. 
 

QUESTÃO 45 

Pneumonia adquirida na comunidade (PAC) é definida 
como uma infecção aguda do parênquima pulmonar em 
um paciente que adquiriu a infecção na comunidade, 
devendo ser distinguida de pneumonia hospitalar 
(nosocomial). Uma terceira categoria de pneumonia, 
designado de saúde associado, é adquirida em outros 
serviços de saúde, tais como abrigos de idosos, centros 
de diálise, e ambulatórios. A melhor opção, entre as 
abaixo, para o tratamento de pneumonia adquirida na 
comunidade em idosos é: 
 
A) Penicilina Cristalina; 
B) Amoxicilina + Sulbactam; 
C) Sulfametoxazol + Trimetroprim; 
D) Levofloxacino; 
E) Fluconazol. 
 

QUESTÃO 46 

Sobre as bronquiectasias, afirma-se: 
 
I. Bronquiectasias tem diversos aspectos clínicos em 

comum com doença pulmonar obstrutiva crônica 
(DPOC), incluindo inflamação das vias aéreas, 
obstrução ao fluxo de ar e visitas frequentes aos 
serviços de urgência e hospitalizações; 

II. O diagnóstico geralmente é estabelecido clinicamente 
com base na tosse crônica diária com produção de 
escarro viscoso, e radiograficamente pela presença de 
espessamento da parede brônquica e dilatação 
luminal na tomografia computadorizada de tórax; 

III. A fisiopatologia se dá pela resposta do hospedeiro 
que se seguiu a um estímulo agressor (infecção, por 
exemplo), através de células efetoras imunitárias, 
proteases neutrofílicas, radicais livres de oxigénio 
(por exemplo, peróxido de hidrogénio [H2O2]), e 
citoquinas inflamatórias, causam inflamação 
transmural, edema da mucosa, crateras, ulceração e 
neovascularização nas vias aéreas. O resultado é a 
dilatação anormal, permanente e destruição dos 
brônquios principais e paredes de bronquíolos. 

 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) assertiva(s): 
 
A) I; 
B) I e II; 
C) I e III; 
D) II e III; 
E) I, II e III. 
 

QUESTÃO 47 

Não faz diagnóstico diferencial com Doença Pulmonar 
Obstrutiva Crônica (DPOC): 
 
A) Asma crônica; 
B) Bronquite crônica com espirometria normal; 
C) Tuberculose; 
D) Insuficiência Cardíaca; 
E) Rinite Alérgica. 
 

QUESTÃO 48 

A figura abaixo demonstra lesões vesiculares sobre uma 
base eritematosa que são sugestivas de: 
 

 
 
A) Sarampo; 
B) Varicela; 
C) Impetigo; 
D) Escabiose; 
E) Erisipela. 
 

QUESTÃO 49 

O agente etiológico causador da patologia acima é o: 
 
A) HIV; 
B) Vírus Varicela-Zoster; 
C) HPV; 
D) Sarcoptes scabei; 
E) Estaphylococus aureus. 
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QUESTÃO 50 

O Vírus Varicela Zoster (VZV) é um dos oito herpesvírus 
conhecidos por causar infecção humana e é distribuída 
em todo o mundo. Infecção pelo VZV provoca duas 
formas clinicamente distintas da doença: a varicela 
(catapora) eo herpes zoster (cobreiro). Infecção primária 
pelo VZV resulta na erupção vesicular difusa 
característica da varicela, ou catapora. Reativação 
endógena do VZV latente normalmente resulta em uma 
infecção da pele localizada conhecida como herpes 
zoster, ou cobreiro. A transmissão ocorre: 
 
A) Através do contato com gotículas de aerossol de 

secreções nasofaríngeas de um indivíduo infectado; 
B) Em hospedeiros suscetíveis através do contato com 

gotículas de aerossol de secreções nasofaríngeas de 
um indivíduo infectado ou pelo contato cutâneo direto 
com o líquido das vesículas de lesões de pele; 

C) Pelo contato cutâneo direto com o líquido das 
vesículas de lesões de pele; 

D) Em qualquer indivíduo sem contágio prévio através 
do contato com gotículas de aerossol de secreções 
nasofaríngeas de um indivíduo infectado ou pelo 
contato cutâneo direto com o líquido das vesículas de 
lesões de pele; 

E) Em hospedeiros suscetíveis através do contato com 
gotículas de aerossol de secreções genitais de um 
indivíduo infectado ou pelo contato cutâneo direto 
com o líquido das vesículas de lesões de pele. 
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